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Revidering av LVS lover - presisering av retningslinjer for
yrkesforeningstilhørighet
Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger viser til vårt brev av 6. mai 2013 der vi ber om
godkjenning av våre lovendringer, samt til etterfølgende kommunikasjon og planlagt møte
27. juni 2013.
LVS legger til grunn at den vedtatte lovendring kun er en språklig presisering av dagens
rettstilstand hva gjelder vilkår for å bli opptatt som medlem av LVS, i det leger som har
bistillinger ved universiteter og hovedstilling ved helseforetak i alle år har vært medlem av
LVS, dersom de har ønsket det. LVS’ lover skriver seg fra tiden før helseforetaksreformen,
og den etterfølgende utvikling har ført til at det i dag er leger ansatt i fulle stillinger som
forskere ved helseforetakene, som tidligere ville vært ansatt ved universiteter. Også slike
medlemmer er i dag medlem av LVS, men ved å oppdatere lovteksten inkluderes gruppen
tydeligere.
Uavhengig av endringen i LVS’ lover kontaktet LVS Legeforeningen i forkant av
landsstyremøtet, med ønske om en presisering av ordlyden i Legeforeningens lover, hva
gjelder tildeling/tilbud om medlemskap i yrkesforening. Den etterfølgende prosessen viste at
Legeforeningens lover var tilfredsstillende, men at Legeforeningens retningslinjer for
yrkesforeningstilhørighet ikke følges i praksis. LVS har ingen formening om hvorvidt en
presisering av selve retningslinjen vil bedre situasjonen, men LVS ber om at praksis
strammes opp.
Det er ikke akseptabelt at medlemmer som skifter jobb ikke blir gjort oppmerksom på
muligheten for å velge alternativ yrkesforening, i de tilfellene der Legeforeningens lover og
retningslinjene for yrkesforeningstilhørighet åpner for dette. For samtlige av Legeforeningens
yrkesforeninger utgjør kontingentinntekter, basert på medlemstall, det økonomiske
grunnlaget for virksomheten. Mindre foreninger er følgelig mer sårbare enn større foreninger.
LVS ber derfor om en kritisk gjennomgang både av retningslinjene, og av praksis i
Legeforeningens registerenhet.
Vi ser frem til møtet 27. juni, som gjennomføres på sekretariatsnivå.
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